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Inspekce práce k lepší ochraně pracovníků před závažným
vykořisťováním
Poslední zpráva Agentury Evropské unie pro základní zpráva uvádí, že častá
absence či neúčinnost inspekcí na pracovišti umožňuje bezohledným
zaměstnavatelům vykořisťovat jejich pracovníky. Aby se pomohlo zamezit
závažnému vykořisťování pracovníků, agentura FRA navrhuje posílit inspekce
práce, které by měly zabránit zneužívání pracovníků a podpořit je v tom, aby
takové zneužívání hlásili.
„V dnešní době by pracovníci neměli platit za to, že využívají svého práva na práci. Závažné
vykořisťování by mělo být vymýceno,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty.
„Inspekce práce hrají důležitou roli při odhalování zneužívání. Z tohoto důvodu musí členské
státy posílit inspekce práce, aby odhalily vykořisťovatelské zaměstnavatele a lépe chránily
pracovníky.“
„Měli jsme dva papíry a podle jednoho jsme oficiálně pracovali 8 hodin a podle druhého 14
hodin,“ uvedl v rozhovoru polský zemědělský dělník pracující v Německu . „Pokud by přišla
inspekce, měli jsme ukázat ten první.“
Zpráva s názvem „Protecting migrant workers from exploitation in the EU: boosting workplace
inspections,“ (Ochrana migrujících pracovníků před vykořisťováním v EU: posílení inspekcí na
pracovištích) shromáždila svědectví téměř 250 pracovníků ze zemí EU a mimo EU, kteří se
stali oběťmi vykořisťování.
Více než polovina z nich nezažila inspekce na pracovišti nebo o nich neslyšela. Tito pracovníci
uváděli, že mnozí zaměstnavatelé byli před inspekcemi varováni předem, aby mohli zakrýt
nesprávné jednání. To podkopalo důvěru pracovníků v inspekce.
Aby bylo možno tomuto čelit, neměly by inspektoráty práce informovat zaměstnavatele o
tom, kdy bude provedena inspekce v odvětvích, kde je zneužívání pracovníků běžné.
Členské státy by rovněž měly postihovat zaměstnavatele, kteří se inspektory pokusili
podvést.
Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost odvětvím stavebnictví a potravinářství,
kde je vykořisťování pravděpodobné. Měly by rovněž najít způsob, jak kontrolovat domácí
práci.
Tam, kde inspektoři pracovníky informovali a zapojili je do kontroly, bylo pravděpodobnější,
že pracovníci nahlásí své zaměstnavatele. Inspektoři by tedy měli vytvořit bezpečné prostředí,
aby pracovníci mohli volně poskytovat své názory, aniž by se báli postihu. To může vyžadovat
hledání způsobů, jak při rozhovorech s pracovníky překonat jazykovou bariéru.
Inspektoři by měli rovněž zajistit, že se inspekce zaměřují na kontrolu práv pracovníků a jejich
pracovních podmínek spíše než na jejich pobytový status.
Aby inspekce byly účinnější, měly by členské státy školit inspektory v odhalování
vykořisťování. Zvláštní vyšetřující jednotky v inspektorátech práce a společné operace
s podporou policie jsou v tomto ohledu přínosem.
Členské státy by rovněž měly zvýšit informovanost a zajistit podporu dalších subjektů, jako
jsou nemocnice a odborové svazy, aby hlásily případy podezření na vykořisťování.
Tato zpráva je druhou zprávou v sérii, která zachycuje názory a zkušenosti obětí pracovního
vykořisťování.

Vychází z dřívější činnosti agentury FRA, která odborníky informovala o závažném pracovním
vykořisťování.
Více informací najdete v informativním přehledu nebo se obraťte na:
media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30
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